Рішення від 04.01.2019 № 5

Документи Львівської міської ради

Про затвердження плану прийняття регуляторних
актів на 2019 рік

документ:

Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності“, відповідно до ухвал міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між
виконавчими органами Львівської міської ради“ та від 22.03.2018 № 3096 “Про затвердження Положення
про реалізацію Львівською міською радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності“ виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити план прийняття регуляторних актів на 2019 рік (додається).
2. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити план прийняття регуляторних актів
на 2019 рік у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту
“Адміністрація міського голови“.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з фінансовоекономічних питань.

Львівський міський голова

А. Садовий

Додаток
Затверджено
рішенням виконкому
від 04.01.2019 № 5
ПЛАН
прийняття регуляторних актів на 2019 рік
№№
з/п

Назва регуляторного акта

Термін
прийняття
регуляторного
акта
3
1. Ухвали міської ради

Відповідальний
за прийняття регуляторного
акта

1

2

4

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

2.1.

2.2.

Про затвердження Положення
І квартал
Управління економіки
про відшкодування суб’єктам
департаменту економічного
господарювання з міського
розвитку
бюджету м. Львова частини
відсотків за кредитами
Про заборону роздрібної торгівлі
І квартал
Управління економіки
алкогольними,
департаменту економічного
слабоалкогольними напоями та
розвитку
пивом (окрім безалкогольного)
Про затвердження Положення
І квартал
Юридичний департамент
про самоврядний контроль за
використанням та охороною
земель територіальної громади
м. Львова
Про затвердження Положення
І квартал
Управління комунальної
про оренду окремих
власності департаменту
конструктивних елементів
економічного розвитку
благоустрою комунальної
власності для розміщення
об’єктів соціально-культурного,
торговельного та іншого
призначення
Про затвердження Порядку
І квартал
Управління архітектури та
розміщення відкритих літніх
урбаністики департаменту
майданчиків біля об’єктів
містобудування
ресторанного господарства у
м. Львові
Про затвердження Положення
І квартал
Управління інвестицій та
про здійснення інвестиційної
проектів департаменту
діяльності у м. Львові
економічного розвитку
Про затвердження технічної
ІІ квартал
Управління земельних
документації з нормативної
ресурсів департаменту
грошової оцінки земель
містобудування
м. Львова
Про Правила благоустрою
ІІ квартал
Департамент містобудування
м. Львова
Про затвердження Порядку
ІІ квартал
Управління культури
організації та проведення
департаменту розвитку
виступів вуличних музикантів
Про затвердження Порядку
ІІ квартал
Управління культури
організації та проведення
департаменту розвитку
масових заходів на території
м. Львова
2. Рішення виконавчого комітету
Про встановлення тарифів на
І квартал
Управління транспорту
послуги з перевезення
департаменту житлового
пасажирів у міському
господарства та
автомобільному транспорті
інфраструктури
Про затвердження норм
І квартал
Департамент
надання послуг з вивезення
з питань поводження
побутових відходів у м. Львові
з відходами
на 2019-2023 роки

2.3.

2.4.

Про затвердження схеми
впорядкування розміщення
зовнішньої реклами на вул.
Замарстинівській (від будинку №
274 до існуючої межі
м. Львова з смт. Брюховичі)
Про встановлення тарифів на
послуги з перевезення
пасажирів у міському
електротранспорті

Керуючий справами
виконкому

І квартал

Управління економіки
департаменту економічного
розвитку

ІІ квартал

Управління транспорту
департаменту житлового
господарства та
інфраструктури

М. Литвинюк

Віза:
Начальник управління
економіки

О. Забарило

